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Информатор о раду Основне школе „2. октобар“ Зрењанин је сачињен у складу са
чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
Гласник РС“, бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање
информатора о раду државног органа („Службени Гласник РС“, бр. 68/10).
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
За тачност и потпуност података у Информатору о раду Основне школе „2.
октобар“ Зрењанин (у даљем тексту: Информатор), правилну израду и објављивање и
његово редовно ажурирање, одговорна је директорка школе Сања Гербеш.
Информатор је доступан јавности у електронском облику на интернет адреси:
www.os2oktobar.edu.rs.
Штампана верзија Информатора у виду брошуре је сачињена и налази се у
секретаријату школе.
2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ И ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ
2.1.Основни подаци
Школа обавља делатност под називом: Основна школа „2. октобар“ Зрењанин.
Скраћени назив Школе је ОШ „2. октобар“ Зрењанин.
Седиште школе је у Зрењанину, у улици Марка Орешковића број 48.
Матични број: 08116687
Шифра делатности: 85.20 основно образовање
ПИБ: 100654555
Директор школе: Сања Гербеш
Тел. 023/542058 и 525990
e.mail: drugioktobar@os2oktobar.edu.rs
интернет адреса: www.os2oktobar.edu.rs
Школа је основана Одлуком НОО Зрењанин 1960. године и налазила се у оквиру
радне заједнице ВОО„Жарко Зрењанин Уча“ када се настава одвијала на српскохрватском
и мађарском језику.
Као самостална установа, ОШ „2.октобар“ Зрењанин је уписана у судски регистар
Привредног суда Зрењанин 31.12.1990. године, Решењем бр. Фи.777/90.
Школа се састоји од матичне школе.
Образовно-васпитни рад у Школи остварује се на српском језику.
Образовно-васпитни рад се организује у два полугодишта.
Школска година почиње 1. септембра, а завршава се 31. августа наредне године.
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2.2. Правни положај школе
Школа је јавна установа које обавља делатност основног образовања и васпитања, у
складу са Уставом Републике Србије, Законом о основама система образовања и
васпитања, Законом о основном образовању и васпитању, потврђеним међународним
конвенцијама, повељама, споразумима и Статутом школе.
Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности основног
образовања и васпитања у складу са законом.
3. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
3.1. Основна делатност школе
Делатност школе је основно образовање и васпитање.
Основно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног
интереса и остварује се као јавна служба.
Школа обавља делатност основног образовања и васпитања остваривањем
школског програма у седишту школе.
У остваривању делатности основни задатак школе је да омогући квалитетно
образовање и васпитање за сваког ученика, под једнаком условима.
Лица која обављају образовно-васпитни рад и друга лица запослена у школи
нарочито ће промовисати једнакост међу свим ученицима и активно се супростављати
свим врстама дискриминације и насиља.
3.2. Аутономија школе
Школа има своју аутономију под којом се подразумева право на:
1. доношење статута, развојног плана, програма, годишњег плана рада, правила
понашања у установи, мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика и
других општих аката установе;
2. доношење плана стручног усавршавања и професионалног развоја наставника,
стручних сарадника и секретара;
3. доношење програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања;
4. самовредновање рада установе у оквиру изабране области на годишњем нивоу у
цљу унапређивања образовно-васпитног рада.
Аутономија установе, у смислу закона, подразумева и:
1) педагошку аутономију школе: право да се дефинише део школских програма
зависно од локалних прилика; да се у реализацији обавезног општег програма максимално
користе локални ресурси; право да се школски календар делимично прилагоди локалним
приликама, промене у динамици остваривања школских програма уз поштовање
годишњег плана рада, организација наставе у блоковима и заједничких часова сродних
предмета код интердисциплинарних тема, пуно уважавање локалних специфичности при
изради развојног плана и вишегодишњег школског програма у складу са карактеристикама
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локалног становништва; развијање система стручног усавршавања наставника у самој
школи на основу реалних потреба школе;
2) аутономију наставника као педагошког стручњака и стручњака за предмет, право
наставника као професионалца да самостално конципира процес наставе и учења, уз
одговорност за резултате учења;
3) доношење одлуке о избору уџбеника;
4) начин остваривања сарадње са установама из области образовања и васпитања,
здравства, социјалне и дечје заштите, јавним предузећима, привредним друштвима и
другим органима, службама и организацијама, ради остваривања права деце, ученика и
запослених.
Установа доноси опште и друге акте поштујући опште принципе и циљеве
образовања и васпитања и којима се на најцелисходнији начин обезбеђује остваривање
општих исхода образовања и при томе укључује и родитеље, односно друге законске
заступнике и њихова удружења и локалну заједницу.
3.3. Циљеви и исходи основног образовања и васпитања
Основни циљеви образовања и васпитања су:
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и
одраслог;
2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета,
ученика и одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције
према насиљу;
3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна
укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности
сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и
животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;
6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и
васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;
7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву
које се мења;
8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког
детета, ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и
интересовањима;
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних
компетенција и стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама
тржишта рада и развојем савремене науке и технологије;
10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења,
мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања,
самоиницијативе и изражавања свог мишљења;
11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и
занимања, сопственог развоја и будућег живота;
12) развијање позитивних људских вредности;
13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са
другима и неговање другарства и пријатељства;
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14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских
права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном
друштву;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне
и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости;
16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања
припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика,
традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање
интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;
17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања,
завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком
трајања и смањеним напуштањем школовања;
18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног
нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању.
Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује
да зна, разуме и да је способан да покаже, односно уради након завршеног одговарајућег
нивоа образовања и васпитања.
Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање
образовања и васпитања.
Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да:
1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми;
2) прикупља, анализира, организује и критички процењује информације;
3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од
културног наслеђа и средине, потреба и интересовања;
4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности
према свом животу, животу других и животној средини;
5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице;
6) зна како да учи;
7) уме да разликује чињенице од интерпретација;
8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у
свакодневним ситуацијама;
9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије;
10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима;
11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота,
поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој
разноликости друштава и решавању сукоба;
12) покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички
приступ и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха;
13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе
личној афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности;
14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема
разуме да нису изоловани;
15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног
изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику,
књижевност, извођачке и визуелне уметности.
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3.4. Остваривање образовно – васпитног рада у школи
Образовно-васпитни рад остварује се на основу Школског програма.
Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности школе
којима се остварује програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и
стандарди постигнућа, у складу са ЗОСОВ и посебним законима.
У школи се изучавају наставни предмети прописани наставним планом и
програмом, у складу са Законом.
Наставни предмети су: обавезни предмети; обавезни изборни предмети; изборни
програми прописани Законом и наставним планом и програмом;
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи обављају наставници и
стручни сарадници.
3.5. Испити ученика
У школи се полажу поправни, разредни, завршни испит, испит из страног језика.
Испити, осим завршног испита, полажу се пред испитном комисијом од три члана
од којих су најмање два стручна за предмет.
Испитну комисију образује директор школе.
Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или више предмета,
изборног програма или активности.
Ученик може бити неоцењен из обавезног предмета, изборног програма и
активности уколико није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова
тог обавезног предмета, изборног програма и активности и уколико се оцењивањем
утврди да није достигао образовне стандарде на основном нивоу.
Поправни испит полаже ученик од четвртог до осмог разреда који на крају другог
полугодишта има до две недовољне закључне бројчане оцене из обавезних предмета или
из једног обавезног предмета и изборног програма други страни језик.
Ученик који полаже поправни испит обавезан је да похађа припремну наставу, коју
је школа дужна да организује непосредно пре полагања поправног испита.
Ученик осмог, односно завршног разреда који има више од две недовољне
закључне бројчане оцене или не положи поправни испит не понавља разред, већ завршава
започето образовање и васпитање у истој школи полагањем испита из обавезног предмета,
односно изборног програма други страни језик из којег има недовољну оцену, у складу са
законом.
Ученик осмог разреда основног образовања и васпитања који положи поправни
испит, стиче право да полаже завршни испит у основном образовању и васпитању у
прописаним роковима.
Ученик може да полаже испит из страног језика који није изучавао у школи.
Након завршеног осмог разреда ученик полаже завршни испит писаним путем решавањем тестова.
Програмом завршног испита одређују се наставни предмети из којих ученик
полаже завршни испит.
Прилагођавање завршног испита за ученике којима је потребна додатна подршка
врши се у складу са врстом потребне додатне подршке.
Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу, у складу
са Законом и законом који уређује област средњег образовања и васпитања.
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3.6. Евиденција и јавне исправе
Установа води евиденцију о деци, ученицима, о родитељима, односно другим
законским заступницима и о запосленима, у складу са законом.
Евиденција о деци, ученицима и о родитељима, односно другим законским
заступницима представља скуп личних података којима се одређује њихов идентитет,
образовни, социјални и функционални статус и потребна додатна образовна, социјална и
здравствена подршка, у складу са овим и посебним законом.
Евиденција о запосленима представља скуп личних података којима се одређује
њихов идентитет, степен и врста образовања, радно-правни статус, плата и подаци за њен
обрачун и исплату, стручно усавршавање, положени испити за рад у образовању и
васпитању, каријерно напредовање и кретање у служби, у складу са овим и посебним
законом.
Установа сваку од евиденција води у електронски, у оквиру јединственог
информационог система просвете (у даљем тексту: ЈИСП). Министарство је обрађивач
података и одговорно је за чување и заштиту података.
Евиденције установа води на српском језику ћириличким писмом на прописаном
обрасцу или електронски.
Установа је руковалац података и одговорна је за њено прикупљање, употребу,
ажурирање и чување, у складу са ЗОСОВ, посебним законом и законом о заштити
података о личности.
Врсту, назив, садржај и изглед образаца евиденција и јавних исправа и начин
њиховог вођења, попуњавања и издавања, прописује министар, у складу са ЗОСОВ и
посебним законом.
3.7.Културне активности школе
Културне активности обухватају: прославу дана школе, почетка и краја школске
године и завршетка основношколског образовања и васпитања, прославе школских и
државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, такмичења и смотре, посете
установама културе, заједничке активности школе и јединице локалне самоуправе и друге
активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и културном
развоју окружења школе.
3.8. Јавност рада
Рад Школе се одвија сваког радног дана од 6:00 до 20:00 часова.
Субота и недеља су ненаставни дани, осим ако Правилником о школском
календару није другачије прописано.
У просторијама школе није дозвољено аудио и видео снимање без претходно
добијене дозволе од директора Школе.
Подаци и информације у Школи за које постоји ограничење у објављивању су:
- лични и статусни подаци о ученицима и запосленима
- подаци који се налазе на документима са ознаком „пословна тајна“, „службена
тајна“ и „државна тајна“, који су доступни само одређеним лицима.

9

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШКОЛЕ
Правилником о раду Школе уређују се права, обавезе и одговорности из радног
односа, у складу са ЗОСОВ, Посебним колективним уговором за запослене у основним и
средњим школама и домовима ученика и другим подзаконским актима донетим на основу
Закона о раду и посебних закона.
Број и структура запослених уређује се Правилником о организацији и
систематизацији послова и Годишњим планом рада школе, у складу са законом и
подзаконским актима којима се уређују питања утврђивања броја извршилаца у школи.
4.1. Систематизација послова у школи и норма рада
1. Организациони део: послови руковођења (директор)
2. Образовно-васпитни послови (наставници разредне и предметне наставе, стручни
сарадници)
3. Организациони део: нормативно-правних, управних, финансијских и административнофинансијских послова (секретар, шеф рачуноводства, административно-финансијски
радник)
4. Организациони део: одржавање објеката и опреме, одржавање хигијене објекта и
припремање хране за ученике (домар, чистачице, сервирке).
4.2. Шематски приказ радних места и укупан број запослених
Стручна спрема

Запослени
радници

статус

Свега

I

II

III

Директор

1

Наставник разредне
наставе

13

Наставник предметне
наставе

31

Стручнисарадник

3

Админинистративно
особље

3

Помоћно особље

11

8

2

1

ЗБИР

62

8

2

1

IV

VI

Одређено Неодређено
време
време

1

1

2

11

3

10

1

30

2

29

3

1

2

2

2

VII

1

3

46

3
2

9

9

53
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4.3. Приказ организационе структуре рада школе:
Орган управљања: ШКОЛСКИ ОДБОР
Орган руковођења: ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Стручни органи:
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
СТРУЧНА ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
ТИМОВИ
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Саветодавни орган: САВЕТ РОДИТЕЉА
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
НАСТАВНИЦИ
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ
5. ОРГАНИ ШКОЛЕ
5.1. ОРГАН УПРАВЉАЊА
5.1.1. Школски одбор
Орган управљања у школи је Школски одбор, који има девет чланова.
Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и локалне
самоуправе. Чланове школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а
из реда родитеља-Савет родитеља -тајним изјашњавањем.
Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на
предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом.
Мандат чланова школског одбора је четири године.
Члан школског одбора или одбор у целини разрешава се пре истека мандата на
лични захтев члана или из разлога и на начин прописан Законом о основама система
образовања и васпитања.
Школски одбор обавља послове из своје надлежности које су прописане Законом о
основама система образовања и васпитања.
План рада Школског одбора је саставни део Годишњег плана рада школе, а
Извештај о раду је саставни део Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе.
Начин рада Школског одбора уређује се Пословником о раду.
- Чланови Школског одбора са мандатом од 15.06.2018 до 14.6.2022.г.
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Р.б.

Представник

Мирко Мишков

1.
2.

Име и презиме

представници јединице локалне
самоуправе

Гордана Стојиљковић
Снежана Крстин

3.
4.

Душица Радочај - председница
5.

представници запослених

Ивана Стелкић – заменик председнице

6.
Силвија Нухановић
7.
Станислав Туцо
8.

представници родитеља

Ранка Пепић

9.
Радомир Видрић

5.2. ОРГАН РУКОВОЂЕЊА
5.2.1. Директор школе
Надлежност и одговорност директора школе
Директор руководи радом школе у мандату од четири године (1.6.2021-31.5.2025.г.)
и нема заменика.
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности
школе.
Дирктор за свој рад одговара Школском одбору и Министарству просвете, науке и
технолошког развоја.
Директор обавља послове из своје надлежности утврђене Законом о основама
система образовања и васпитања и Статутом школе.
5.3. СТРУЧНИ ОРГАНИ
Стручни органи школе су: Наставничко веће, Одељењско веће, Стручно веће за
разредну наставу, Стручно веће за области предмета, Стручни активи за развојно
планирање, Стручни актив за развој школског програма и други стручни активи и тимови
које посебним решењем образује директор школе.
Наставничко веће чине запослени наставници и стручни сарадници.
Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
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Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом
циклусу образовања.
Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе
сродних предмета.
5.3.1. Наставничко веће
Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници, са статусом и стално
запосленог и запослеог на одређено време.
Лице ангажовано по основу уговора о извођењу наставе учествује у раду
наставничког већа, без права одлучивања.
Наставничко веће расправља и одлучује о питањима из своје надлежности утврђене
Статутом школе.
5.3.2. Одељењско веће
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
Одељењско веће школе формира се за свако одељење ради организовања и
остваривања образовно-васпитног рада.
Одељењско веће сазива и њиме руководи одељењски старешина.
Одељењско веће ради у седницама.
Одељењско веће за свој рад одговара наставничком већу.
5.3.3. Стручна већа
Стручно веће за разредну наставу чине наставници и професори разредне наставе
који изводе наставу у првом циклусу образовања и васпитања, укључујући и наставника
разредне наставе у продуженом боравку.
Стручно веће за област предмета чине наставници који изводе наставу из групе
сродних предмета.
Стручна већа за области предмета утврђују се Статутом, а њихов састав утврђује
Наставничко веће најкасније до 20. августа текуће године за наредну школску годину.
5.3.4. Стручни активи
Стручни активи у школи су:
Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и
стручних сарадника, јединице локалне самоуправе – града Зрењанин, ученичког
парламента и савета родитеља, које именује школски одбор.
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и
стручних сарадника, које именује наставничко веће.
Стручни актив за развој школског програма за свој рад одговара наставничком већу
и школском одбору.
5.3.5. Педагошки колегијум
Стручна већа и стручни активи имају председнике који, са представником стручних
сарадника, сачињавају педагошки колегијум, а њиме руководи директорка школе.
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5.3.6.Тимови

Тима за осигурање квалитета и развоја установе
Програм Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Програм Тимa за инклузивно образовање
Програм Тима за самовредновање
Програм Тима за професионални развој
Програм Тима за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања
Програм Тима за професионалну оријентацију
Планови Стручнин већа и Тимова образованих за рад у школској 2021/22. години
су саставни део Горишњег плана рада школе.
5.4 САВЕТОДАВНИ ОРГАН
5.4.1 Савет родитеља
Школа има Савет родитеља који обавља послове из надлежности утврђене Законом
и Статутом школе.
Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења.
Мандат члановима Савета родитеља траје једну школску годину.
Чланове савета родитеља бирају родитељи ученика сваког одељења на првом
родитељском састанку који сазива одељењски старешина на почетку сваке школске
године, најкасније до 15. септембра.
6. УЧЕНИЦИ
Уписом у први разред дете стиче својство ученика.
Упис ученика у први разред спроводи се у складу са Законом.
У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године
има најмање шест и по, а највише седам и по година. Уз документацију потребну за упис,
родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу детета. Изузетно, деца из осетљивих
друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и
потребне документације.
Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у
складу са могућностима школе.
Родитељ, односно старатељ може да изабере ову основну школу у коју ће да упише
дете подношењем захтева школи као изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће
календарске године у којој се врши упис.
Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље,
односно старатеље о деци која су стасала за упис и која су уписана у школу.
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Бројно стање ученика по разредима у школској 2021/2022. години:
ОДЕЉЕЊЕ

Девојчица

Дечака

Укупно

1-1

10

12

22

1-2

12

12

24

1-3

11

15

26

УКУПНО

33

39

72

2-1

10

15

25

2-2

12

9

21

2-3

13

11

24

УКУПНО

35

35

70

3-1

10

16

26

3-2

12

15

27

3-3

11

16

27

УКУПНО

33

47

80

4-1

7

17

24

4-2

10

15

25

4-3

6

16

22

УКУПНО

23

48

71

УКУПНО ОД 1.-4.

125

169

294

5-1

6

13

19

5-2

9

9

18

5-3

7

11

18

УКУПНО

22

33

55

6-1

16

9

25

15

6-2

16

10

26

6-3

11

9

20

УКУПНО

43

28

72

7-1

13

10

23

7-2

12

10

22

7-3

9

13

24

УКУПНО

34

33

69

8-1

13

13

26

8-2

11

12

23

8-3

13

13

26

УКУПНО

37

38

75

УКУПНО ОД 5.-8.

136

138

274

УКУПНО ОД 1. ДО 8.

261

307

568

6.1. Права ученика
Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима,
Законом о основама система образовања и васпитања, а сви запослени у школи дужни су
да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:
1) бесплатно школовање;
2) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева
образовања и васпитања;
3) уважавање личности;
4) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову
афирмацију;
5) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
6) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
7) информације о његовим правима и обавезама;
8) учествовање у раду органа школе у складу са законом;
9) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
10) подношење приговора и жалбе на оцену и у поступку остваривања других права по
основу образовања;
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11) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовноваспитном процесу уколико права из тач. 1) до 10) овог члана нису остварена;
12) остваривање свих осталих права ученика, права на заштиту и на правично поступање
школе према ученику и када повреди обавезу утврђену законом;
14) изостајање с наставе у оправданим случајевима.
Школа је дужна да обезбеди све услове за остваривање права ученика .
6.2.Одељењска заједница
Ученици једног одељења школе образују одељењску заједницу.
Одељењска заједница ученика је средина у којој ученици остварују образовноваспитни рад, своја права, обавезе и одговорности у складу са законом и Статутом.
6.3. Заштита права ученика

6.3.1. Право на приговор и жалбу
Ученик основног образовања и васпитања, његов родитељ, односно други
законски заступник има право да поднесе:
1) приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из
владања у току школске године;
2) приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и
из владања на крају првог и другог полугодишта;
3) приговор на испит.
Приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из
владања у току школске године подноси се директору школе у року од три дана од
саопштења оцене.
Приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и
активности и из владања на крају првог и другог полугодишта подноси се директору
школе у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства, осим за
ученике завршних разреда у року од 24 сата.
Приговор на испит подноси се директору школе, у року од 24 сата од саопштавања
оцене на испиту.
Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином,
решењем одлучује о приговору из става 1. тачка 1) Закона у року од три дана, односно у
року од 24 сата о приговору из става 1. тач. 2) и 3), претходно прибављајући изјаву
наставника.
Директор је дужан да предметном наставнику на чију оцену је уложен приговор, у
року од три дана од дана доношења решења из става 5. овог члана достави решење.
Ако оцени да је приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и
активности основан и да оцена није јавно саопштена, образложена, односно да оцењивање
није у складу са прописима, директор поништава оцену, појачава педагошкоинструктивни рад са наставником у установи и решењем образује комисију за проверу
знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика.
Комисија има три члана, од којих су два стручна за предмет, односно област предмета.
Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима,
директор поништава и враћа оцену одељењском већу на разматрање и закључивање.
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Ако директор и након поновног разматрања и закључивања од стране одељењског
већа прописаног ставом 8. овог члана, утврди да закључна оцена из обавезног предмета,
изборног програма и активности није изведена у складу са прописима или је приговор из
других разлога основан, решењем поништава закључну оцену и упућује ученика на
полагање испита.
Наставник чија оцена је поништена упућује се и на стручно усавршавање за област
оцењивања и комуникацијских вештина.
Уколико појачани педагошко-инструктивни рад у установи и стручно усавршавање
наставника не дају позитиван резултат, директор је у обавези да захтева стручно
педагошки надзор над радом наставника од стране просветног саветника.
Ако директор у сарадњи са стручним сарадником и одељењским старешином оцени
да је приговор на оцену из владања основан и да оцењивање није у складу са прописима
упућује одељенском већу на разматрање и поновно одлучивање, уз учешће стручних
сарадника.
Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништава испит
и упућује ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од
дана подношења приговора.
Уколико школа нема потребан број стручних лица, ангажује стручно лице из друге
школе.
Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена,
не може да буде члан комисије.
Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу
да буду чланови комисије чији је испит поништен.
Оцена комисије је коначна.
6.3.2. Захтев за заштиту права ученика
Ученик, родитељ односно други законски заступник детета и ученика, има право да
поднесе пријаву Министарству, уколико сматра да су му повређена права утврђена
ЗОСОВ или другим законом, у случају:
1) доношења или недоношења одлуке органа установе по поднетој пријави,
приговору или жалби;
2) ако је повређена забрана из чл. 110-113. овог закона;
3) повреде права детета и ученика из члана 79. овог закона.
Пријаву из става 1. овог члана ученик, његов родитељ односно други законски
заступник детета и ученика може поднети у року од осам дана од дана сазнања за повреду
својих права.
Ако оцени да је пријава из става 1. овог члана основана, Министарство ће у року од
осам дана од дана пријема пријаве упозорити установу на уочене неправилности и
одредити јој рок од три дана од упозорења за отклањање уочене неправилности.
Ако установа не поступи по упозорењу из става 3. овог члана, Министарство ће
предузети одговарајуће мере, у складу са законом.
Обавезе, као и дисциплинска и материјална одговорност ученика прописана је
Правилником о обавезама и дисциплинској и материјалној одговорностима ученика.
6.4. Обавезе ученика
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
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Обавезе ученика прописане законом су да:
- Редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
- Поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
- Ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским
програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно
старатеље;
- У поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика
преписивања и других недозвољених облика помоћи;
- Не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
- Поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
- Чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
- Стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.
Поред обавеза прописаних Законом, ученици су дужни да поштују и следећа
школска правила:
1) да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе
и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи образовно-васпитни рад;
2) да се придржавају одлука органа Школе;
3) да поступају по налогу директора, наставника и стручних сарадника;
4) да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима,
родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или одељењском
старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;
5) да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада и да
уредно извршавају своје школске обавезе;
6) да не закашњавају на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада;
7) да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних
школских програмом;
8) да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родитеље,
односно старатеље;
9) да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних
облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
10) да не ометају извођење наставе и да не напуштају час или други облик образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;
11) да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;
12) да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у Школи,
родитељима ученика и трећим лицима;
13) да се пристојно одевају;
14) да благовремено правдају изостанке;
15) да чувају имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија и
школског дворишта;
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16) да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу с правилима
еколошке етике;
17) да се придржавају забране уношења било каквих измена у школској
евиденцији;
18) да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног
телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;
19) да у згради Школе и школском дворишту, за време обављања образовноваспитног рада ван зграде Школе и школског дворишта, не носе оружје или друга опасна
средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља ученика и
трећих лица или се може нанети материјална штета;
20) да се придржавају забране употребе дувана, алкохола, наркотичких и сличних
средстава и од подстрекавања других ученика на такву употребу;
21) да се придржавају забране изазивања туче и учествовања у тучи;
22) да се придржавају забране
изражавања националне, расне и верске
нетрпељивости.
Ученици су обавезни да буду у школи најмање пет минута пре почетка наставе или
другог облика образовно-васпитног рада.
Пет минута пре почетка наставе, на звук првог звона, ученици су обавезни да,
разврстани по одељењима, буду спремни за улазак у школу у складу с налогом дежурног
наставника.
За време хладног или кишовитог времена, ученици се, у складу са одлуком
дежурног наставника, за одлазак на наставу припремају у улазном холу.
Ученици своје јакне остављају испред кабинета одељењског старешине.
На знак дежурног наставника, ученици у реду и миру крећу према одговарајућем
кабинету.
Уколико је реч о учионицама које откључава наставник, ученици у реду и миру
чекају наставника испред кабинета.
Уласком наставника у учионицу ученици га поздрављају устајањем.
Ученици који су закаснили на час не смеју се задржавати у холовима, ходницима и
другим просторијама школе, него у пратњи школског обезбеђења одлазе да присуствују
часу.
Школска ужина се обавља 10 минута пре краја другог часа у кабинету или после
часа у школском дворишту, а не по ходницима.
По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из школе, без
задржавања у учионицама и објекту.
6.5. Одговорност ученика
Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не поштује
одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно
који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће уз
учешће родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад
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активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине,
педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим
установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања
подршке ученику у вези са променом његовог понашања.
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе,
за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана ЗОСОВ и за повреду
забране из чл. 110-112. овог закона.
Теже повреде обавеза ученика су:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података
у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или
орган, односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника,
ученика или запосленог;
4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба
алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или
другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других
ученика, наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које се
остварују ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и
психичког повређивања;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе
којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада
више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог
обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране школе;
9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да
су предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика.
За повреде из става 3. тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.
Ученик, родитељ, односно други законски заступник одговара за материјалну
штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
6.6. Дипломе за изузетан успех, похваљивање и награђивање ученика
Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се или награђује.
Одредбама Правилника о награђивању одређени су услови и начин за додељивање
похвала и награда које додељује школа, као критеријуми за избор ученика генерације.
Одлуку о похвали ученика доноси Наставничко веће, на предлог Одељењског већа.
6.7. Ученички парламент
У последња два разреда основне школе, односно у седмом и осмом разреду,
организује се ученички парламент ради:
1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету
родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика,
годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања
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школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу
на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи
и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног
сарадника и атмосфере у школи;
3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и
о активностима ученичког парламента;
4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању
школе;
5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у
школи.
Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године.
Чланови парламента бирају председника.
Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора.
Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.
Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких
парламената.
Ученички парламент има свој Пословник о раду којим се ближе уређује његова
организација и рад.
7. ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ
Школа у складу са законом доноси општа акта и то:
- Статут
- Правилник о организацији и ситематизацији послова;
- Правилник о раду;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду;
- Правилник о базбедности и заштити ученика;
- Правилник о обавезама и одговорности запослених;
- Правила понашања у школи;
- Правилник о мерама заштите и безбедности ученика;
- Правилник о обавезама и одговорностима ученика;
- Правилник о раду библиотеке;
- Пословник о раду Школског одбора
- Пословник о раду Савета родитеља;
- Пословник о раду ученичког парламента;
- Акт о процени ризика;
- Правила заштите од пожара;
- Правилник о организацији буџетског рачуноводства;
- Правилник о јавним набавкама.
По потреби и друге опште акте у складу са Законом и подзаконским актима.
Опште акте доноси Школски одбор, осим Правилника о организацији и
систематизацији послова, који доноси директор.
Општи акти се објављују се на огласној табли школе и ступају на снагу у року од 8
дана од дана њиховог објављивања.
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Развојни план школе, Школски програм и Годишњи план рада доноси Школски
одбор, у роковима прописаним Законом, и исти се објављују се на огласној табли школе и
званичном сајту.
Тумачење општих аката школе даје доносилац.
8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ШКОЛЕ
Земљиште, зграде, и друга средства која су стечена односно која школа стекне су у
јавној својини и користе се за обављање делатности основног образовања и васпитања.
Средства за рад Школе обезбеђују се из буџета Републике, из буџета аутономне
покрајине и из буџета града Зрењанина, у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања.
Школа може да оствари и сопствене приходе по основу донација, спонзорства,
школарине, уговора и других послова, у складу са законом. Остваривање прихода,
евидентирање и коришћење, односно располагање средствима из става 1. овог члана врши
се у складу са прописима којима се уређује буџетски систем.
Ради остваривања вишег квалитета образовања, Школа може да стиче средства:
1) учешћем родитеља ученика;
2) учешћем града Зрењанина;
3) учешћем спонзора или донатора;
4) од проширене делатности.
Средства из става 5. овог члана користе се за побољшање услова образовања и
васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање програма
који нису делатност Школе, као и за исхрану и помоћ ученицима.
8.1.Финансијски план за 2022. годину
Чланом 119. ст. 1. тачка 4) прописано да орган управљања, у школи је то Школски
одбор, доноси финансијски план установе, у складу са законом. Градско веће града
Зрењанина је дана 10.12.2021.г. утврдило Предлог Одлуке о буџету града Зрењанина за
2022. годину и упутило га скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење. На
15.седници Скупштине града Зрењанина која је одржана 17.12.2021.г. су усвојени
финансијски планови свих корисника за 2022.г.
За нашу установу је усвојен план у износу од укупно 15.719.000,00 динара,
обезбеђених из буџета Града Зрењанина.
Укупан износ финансијског плана за 2022.г. је 121.503.000,00 динара.
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9. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ
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Објављивања прописана Законом о јавним набавкама у вези јавних набавки током
године благовремено су извршена на сајту школе и на Порталу јавних набавки.
План ЈН је сачињен у складу са потребама школе, доноси га Школски одбор.
10. Подаци о државној помоћи
Школа до сада није примала никакву државну помоћ.
11. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
За обрачун и исплату плата запослених примењују се следећи коефицијенти
прописани Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама:
- директор ( VII степен стручне спреме )......................17,32
- наставник, стручни сарадник, секретар ( VII степен стручне спреме ).... 17,32
- наставник (VI степен стручне спреме )................................................... 14,88
- шеф рачуноводства (IV степен стручне спреме )......................................11,15
- административни радник (IV степен стручне спреме ).............................. 8,62
- домар (III степен стручне спреме) ............................................................. 7,82
- сервирка ( II степен стручне спреме ).........................................................6,83
- чистачица ( I степен стручне спреме )........................................................6,30
Уколико је плата запосленог која је утврђена на основу основице за обрачун плата
и коефицијента из прописа о коефицијентима за обрачун и исплату плата, за пуно радно
време и остварени стандардни радни учинак, мања од минималне зараде, плата запосленог
утврђена на напред прописан начин исплаћује се у висини минималне зараде.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата увећевају се у следећим случајевима:
- за послове руковођења школом – 20%
- наставнику разредном старешини – 4%
- наставнику, стручном сараднику, директору, помоћнику директора, секретару и шефу рачуноводства за:једногодишњу специјализацију – 2%, за двогодишњу
специјализацију – 3%.
Запослени има право на додатак на плату: за рад на дан празника који је нерадни
дан – 110% од основице; за рад ноћу -26% од основице; ако такав рад није вреднован
приликом утврђивања коефицијента, за прековремени рад – 26% од основице, по основу
времена проведеног на раду – у висини од 0,4% од основице (минули рад ), за сваку пуну
годину рада остварену у радном односу код послодавца (све установе у истој делатности
обухваћене истим планом мреже, односно основане од истог нивоа власти сматрају се
истим послодавцем).
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12. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Школски простор
Намена простора

Свега м2

По ученику

Површина школске зграде

3741,08

5,82

Површина дворишта

800

1,21

Површина спортског терена

90

0,41

Зелене површине

150

0,25

Школска зграда
Укупна

просторија

По
%у
%
ученику/25/ односу на
норматив опремљености
м2

15

734,04

1,95

100

80

10

596,65

2,38

90

90

Лаборaторије

2

44,31

0,59

Сала за физичко

1

320,62

6,41

-

70

2

69

1,38

-

80

Школске
радионице

2

74,52

-

80

Школски радио

1

8,41

-

100

Намена
простора

Број
просторија

величина

Учионице опште
намене
Специјализоване
учионице

10

Библиотека и
читаоница

-
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Просторије за
опште потребе и
друшт. живот

6

171,67

-

-

80

2

49,9+71,63

-

-

80

Управа школе

3

42,64

-

-

90

Стручни
сарадник

1

8,41

-

-

30

Школска кухиња
и трпезарија

Остали простор

1543,69

СВЕГА

3741,08

50
2,54

Најважнија наставна средства
Редни број

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Назив

Број

Смарт табла

3

Видео бим

15

Магнетна табла са апликацијама

2

Флип чарт

2

ТВ пријемник

20

Графоскоп

14

Епископ

2

Пројектно платно

1

Музички инструменти

5

Радиокасетофон

14

Аудио опрема за Школски радио

1

Персонални рачунар

62

Лап топ

7
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Дигитални фотоапарат

1

Дигитална камера

1

Визуелна средства

40

Фотокопир апарат

2

Факс апарат

1

Скенер

2

Штампач

4

Апарат за пластифицирање

1

22.

Апарат за коричење

1

23.

Клима уређај

18

24.

Соларна клупа

1

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

13. НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Дoкумeнтaциjу школе заводи референт за правне, кадровске и административне
послове, прeкo кoгa сe врши и приjeм пoштe, у склaду сa Урeдбoм o кaнцeлaриjскoм
пoслoвaњу и Прaвилникoм o кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу и aрхивскoj грaђи.
Инфoрмaциje кojимa рaспoлaжe шкoлa, нaстaлe у рaду и у вeзи сa рaдoм шкoлe,
чувajу сe уз примeну oдгoвaрajућих мeрa зaштитe, a у склaду сa Урeдбoм o
кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу и Урeдбoм o кaтeгoриjaмa рeгистрaтурскoг мaтeриjaлa сa
рoкoвимa чувaњa и тo:
- дeлoвoдник, пoпис aкaтa, фaсцикле, рeгистрaтoри, зaписници: у архиви;
- eлeктрoнскa бaзa пoдaтaкa: у кaнцeлaриjи дирeктoрa, шефа рачуноводства, секретара,
наставника информатике и референта за правне, кадровске и административне послове;
- мaтичнe књигe и eвидeнциja учeникa: у архиви;
- књигe eвидeнциje o oбрaзoвнo-вaспитнoм рaду се чувају у архиви, а електронски у
електронској бази;
- oпшти aкти шкoлe и пoслoвници: у кaнцeлaриjи секретаријата школе, библиотеци и
архиви;
- финaнсиjскa дoкумeнтaциja у рaчунoвoдствeнoj служби и архиви;
- дoсиjeи зaпoслeних, дoкумeнтaциja o рeгистрaциjи шкoлe и пo пoтрeби другo: у
кaнцeлaриjи секретаријата шкoлe;
- зa прeдмeтe зa кoje ниje истeкao рoк чувaњa: у aрхиви шкoлe.
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Нa интeрнeт стрaници шкoлe oбjaвљуjу сe инфoрмaциje кoje имajу знaчaj зa jaвни
интeрeс, a у вeзи сa рaдoм шкoлe.
Инфoрмaциje нa сajту oстajу дoк трaje њихoвa примeнa.
14. ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
14.1. Врсте информација у поседу
Врстe инфoрмaциja кoje шкoлa пoсeдуje и стaвљa нa увид:
Шкoлa пoсeдуje инфoрмaциje дo кojих дoлaзи примeнoм зaкoнa, прaвилникa и
других прaвних aкaтa.
Нaвeдeнe инфoрмaциje сe oднoсe нa дoнoшeњe oпштих и пojeдинaчних aкaтa кoje
шкoлa дoнoси и пo пoступaњу пo зaхтeвимa прaвних и физичких лицa у oблику прeдмeтa,
издaвaњe jaвних дoкумeнaтa и вoђeњe eвидeнциje o издaтим jaвним дoкумeнтимa крoз
мaтичнe књигe, днeвникe рaдa и oстaлoм дoкумeнтaциjoм у вeзи oбрaзoвнo-вaспитнoг
прoцeсa у шкoли кojи сe чувajу у aрхиви.
14.2. Врсте информација којима државни орган омогућава приступ
Свe инфoрмaциje кojимa шкoлa рaспoлaжe, a кoje су нaстaлe у рaду или у вeзи сa
рaдoм шкoлe, дoступнe су jaвнoсти у склaду сa Зaкoнoм слoбoднoм приступу
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja (дaљe: Зaкoн).
Tрaжиoцу инфoрмaциje ћe бити дoстaвљeнa свaкa инфoрмaциja нaстaлa у рaду или
у вeзи сa рaдoм шкoлe, a кoja сe oднoси нa чињeницe o кojимa jaвнoст имa oпрaвдaни
интeрeс дa будe oбaвeштeнa.
Приступ инфoрмaциjaмa мoжe бити ускрaћeн или oгрaничeн кaдa сe зa тo у склaду
сa Зaкoнoм o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja („Службeни глaсник
РС“, брoj: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), Зaкoнoм o зaштити пoдaтaкa o личнoсти
(„Службeни глaсник РС“, брoj: 87/18) и Зaкoнoм o тajнoсти пoдaтaкa („Службeни глaсник
РС“, брoj: 104/09), стeкну услoви.
Дaклe, oдбиjaњe зaхтeвa мoжe бити дeлимичнo или пoтпунo, oднoснo нe знaчи дa
ћe приступ инфoрмaциjи бити пo aутoмaтизму ускрaћeн, вeћ ћe сe, у зaвиснoсти oд тoгa дa
ли je трaжeну инфoрмaциjу мoгућe издвojити нa oснoву члaнa 12. Зaкoнa o слoбoднoм
приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчаја, oдлучивaти o тoмe дa ли дeлимичнo
удoвoљити зaхтeву или нe.
У свaкoм случajу, у oбaвeштeњу и у рeшeњу o oдбиjaњу зaхтeвa, трaжиoцу
инфoрмaциje бићe oбрaзлoжeни рaзлoзи зa eвeнтуaлнo ускрaћивaњe приступa
инфoрмaциjaмa.
Приступ инфoрмaциjaмa мoжe бити ускрaћeн или oгрaничeн из слeдeћих рaзлoгa:
1. Aкo су трaжeнe инфoрмaциje oбjaвљeнe нa интeрнeт стрaници шкoлe или у
oбjaвљeнoj публикaциjи или jaвнoм глaсилу (нпр. у Службeнoм глaснику), и тo нa oснoву
члaнa 10. стaв 1. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи
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прoписуje дa: „oргaн влaсти нe мoрa трaжиoцу oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, aкo сe рaди o инфoрмaциjи кoja je вeћ oбjaвљeнa и
дoступнa у зeмљи или нa интeрнeту“. У тoм случajу, Шкoлa ћe трaжиoцу инфoрмaциje,
умeстo oмoгућaвaњa увидa у дoкумeнт или дoстaвљaњa кoпиje дoкумeнтa, дoстaвити
интeрнeт aдрeсу нa кojoj сe инфoрмaциja мoжe прoчитaти или дoкумeнт прeузeти, oднoснo
брoj и дaтум oбjaвљивaњa публикaциje или jaвнoг глaсилa у кojeм je инфoрмaциja
сaдржaнa.
2. Aкo сe трaжи приступ личним пoдaцимa приступ инфoрмaциjaмa бићe ускрaћeн
и тo нa oснoву члaнa 14. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja
кojи прoписуje дa: „oргaн влaсти нeћe трaжиoцу oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja aкo би тимe пoврeдиo прaвo нa привaтнoст, прaвo нa
углeд или кoje другo прaвo лицa нa кoje сe трaжeнe инфoрмaциje личнo oднoсe“.
Нaвeдeнo сe oднoси нa слeдeћe случajeвe:
1. Пoдaци o физичким лицимa, стрaнкaмa у пoступку – бићe ускрaћeн приступ
имeну и прeзимeну стрaнкe, aдрeси и кoнтaктимa, другим личним пoдaцимa кoje стрaнкa у
пoступку дoстaви Шкoли, кao и личним пoдaцимa других лицa кoja сe пoмињу.
2. Пoдaци o зaпoслeнимa и учeницимa– ускрaтићe сe прaвo нa приступ њихoвим
пoдaцимa кao штo су мaтични брoj, дaтум рoђeњa, кућнa aдрeсa и брoj тeлeфoнa, пoдaцимa
o здрaвствeнoм стaњу, сoциjaлнoм стaтусу и другим личним пoдaцимa.
3. Пoдaци o исплaтaмa – бићe ускрaћeн приступ пoдaцимa лицa кoja дoбиjajу
исплaтe из буџeтa, и тo брoj рaчунa у бaнци, мaтични брoj, aдрeсa стaнoвaњa и други
лични пoдaци. У свим нaвeдeним случajeвимa, Шкoлa ћe пoднoсиoцу зaхтeвa oмoгућити
приступ сaмo дeлoвимa дoкумeнaтa кojи прeoстaну кaдa сe из њих, пoслe рaздвajaњa
инфoрмaциja нa нaчин прeдвиђeн члaнoм 12. Зaкoнa, издвoje лични пoдaци, oднoснo
инфoрмaциje кoje сe штитe пo oвoм oснoву.
С oбзирoм нa тo дa ниje у пoтпунoсти мoгућe унaпрeд прeдвидeти свaку ситуaциjу
у кojoj би билo oпрaвдaнo ускрaтити приступ нeкoj инфoрмaциjи, нaпoмињeмo дa je
мoгућe дa сe и у oквиру других кaтeгoриja инфoрмaциja, oсим oних кoje су изричитo
нaвeдeнe у oвoj тaчки Инфoрмaтoрa o рaду, нaђу нeки пoдaци у кoje би биo ускрaћeн
приступ нa oснoву зaштитe привaтнoсти лицa нa кoja сe ти пoдaци oднoсe.
4. Aкo трaжилaц инфoрмaциja злoупoтрeбљaвa прaвo нa приступ инфoрмaциjaмa
бићe примeњeн члaн 13. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja
кojи прoписуje дa „oргaн влaсти нeћe трaжиoцу oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja aкo трaжилaц злoупoтрeбљaвa прaвa нa приступ
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, нaрoчитo aкo je трaжeњe нeрaзумнo, чeстo, кaдa сe
пoнaвљa зaхтeв зa истим или вeћ дoбиjeним инфoрмaциjaмa или кaдa сe трaжи прeвeлики
брoj инфoрмaциja“. У тoм случajу, шкoлa ћe пoднoсиoцa зaхтeвa упутити нa рaниje
дoстaвљeнe инфoрмaциje.
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5. Шкoлa у склaду сa члaнoм 9. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд
jaвнoг знaчaja нeћe oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг
знaчaja aкo би сe тимe:
„1) угрoзиo живoт, здрaвљe, сигурнoст или кoje другo вaжнo дoбрo нeкoг лицa;
2) угрoзиo, oмeo или oтeжao спрeчaвaњe или oткривaњe кривичнoг дeлa, oптужeњe зa
кривичнo дeлo, вoђeњe прeткривичнoг пoступкa, вoђeњe судскoг пoступкa, извршeњe
прeсудe или спрoвoђeњe кaзнe, или кojи други прaвнo урeђeни пoступaк, или фeр
пoступaњe и прaвичнo суђeњe;
3) oзбиљнo угрoзиo oдбрaну зeмљe, нaциoнaлну или jaвну бeзбeднoст, или мeђунaрoднe
oднoсe;
4) битнo умaњиo спoсoбнoст држaвe дa упрaвљa eкoнoмским прoцeсимa у зeмљи, или
битнo oтeжao oствaрeњe oпрaвдaних eкoнoмских интeрeсa;
5) учиниo дoступним инфoрмaциjу или дoкумeнт зa кojи je прoписимa или службeним
aктoм зaснoвaним нa зaкoну oдрeђeнo дa сe чувa кao држaвнa, службeнa, пoслoвнa или
другa тajнa, oднoснo кojи je дoступaн сaмo oдрeђeнoм кругу лицa, a збoг чиjeг би oдaвaњa
мoглe нaступити тeшкe прaвнe или другe пoслeдицe пo интeрeсe зaштићeнe зaкoнoм кojи
прeтeжу нaд интeрeсoм зa приступ инфoрмaциjи“.
Нaпoмињeмo дa сe примeнa члaнa 9. Зaкoнa мoжe oчeкивaти у мaлoм брojу
случajeвa, и дa ниje мoгућe унaпрeд прeдвидeти тaквe ситуaциje. Нaимe, у склaду сa
нaдлeжнoстимa, oвo Шкoлa нaчeлнo нe пoсeдуje дoкумeнтa приступ кojимa би мoгao бити
ускрaћeн пo oвoм oснoву, aли тaквa дoкумeнтa, кoja су нпр. oзнaчeнa нeким стeпeнoм
тajнoсти прeмa Зaкoну o тajнoсти пoдaтaкa, мoгу бити дoстaвљeнa шкoли oд стрaнe других
држaних oргaнa.
14.3. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
Oд шкoлe сe нajчeћe тeлeфoнским путeм или усмeнo трaжe инфoрмaциje o упису,
рaспoрeду чaсoвa, трајању часа, дневним активностима школе, нaчину зaпoслeњa и
сличним инфoрмaциjaмa вeзaним зa дeлaтнoст шкoлe.
Списaк нajчeшћe трaжeних инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja путeм Зaхтeвa зa
слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja у 2021. гoдини: нeмa.
15. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА
ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Зa пoступaњe пo зaхтeву зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja
нaдлeжaн je дирeктoр шкoлe, Биљана Јованов, сaглaснo члaну 38. Зaкoнa o слoбoднoм
приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.
Шкoлa ћe рeдoвнo вршити прoвeру тaчнoсти и пoтпунoсти пoдaтaкa oбjaвљeних у
Инфoрмaтoру o рaду и унoсити свe eвeнтуaлнe нaстaлe прoмeнe.
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Зaхтeв зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja (у дaљeм тeксту: зaхтeв)
Шкoли мoжe пoднeти свaкo физичкo или прaвнo лицe, и тo у склaду сa члaнoм 15. Зaкoнa
o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.
Зaхтeв сe пoднoси писмeнo слaњeм зaхтeвa пoштoм нa aдрeсу ОШ „Др Јован
Цвијић“, 7. јула број 10, 23000 Зрeњaнин или прeдajoм зaхтeвa личнo у прoстoриjaмa
шкoлe.
Шкoлa je дужнa дa oмoгући приступ инфoрмaциjaмa и нa oснoву усмeнoг зaхтeвa
трaжиoцa кojи сe сaoпштaвa у зaписник, при чeму сe нa тaкaв зaхтeв примeњуjу рoкoви кao
дa je пoднeт писмeнo. Прeпoручуje сe писмeнo пoднoшeњe зaхтeвa кaкo нe би дoлaзилo дo
пoгрeшнoг тумaчeњa кoje су инфoрмaциje зaпрaвo зaхтeвaнe.
Зaхтeв мoрa дa сaдржaти: нaзив и aдрeсу шкoлe, пoдaткe o трaжиoцу инфoрмaциje
(имe, прeзимe, aдрeсa, и eвeнтуaлнo други пoдaци зa кoнтaкт), штo прeцизниjи oпис
инфoрмaциje кoja сe трaжи (jaснo нaвeдeнa инфoрмaциja кoja сe трaжи, oднoснo нa штa сe
кoнкрeтнo oнa oднoси) и нaчин дoстaвљaњa инфoрмaциje. Зaхтeв мoжe, aли нe мoрa, дa
сaдржи рaзлoгe зa пoднoшeњe зaхтeвa кao и другe пoдaткe кojи oлaкшaвajу прoнaлaжeњe
трaжeнe инфoрмaциje.
Aкo зaхтeв нe сaдржи гoрe нaвeдeнe пoдaткe, oднoснo aкo зaхтeв ниje урeдaн,
oвлaшћeнo лицe Шкoлe дужнo je дa, бeз нaдoкнaдe, пoучи трaжиoцa кaкo дa тe нeдoстaткe
oтклoни, oднoснo дa дoстaви трaжиoцу упутствo o дoпуни. Укoликo трaжилaц нe oтклoни
нeдoстaткe у oдрeђeнoм рoку, oднoснo у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa упутствa o
дoпуни, a нeдoстaци су тaкви дa сe пo зaхтeву нe мoжe пoступити, Шкoлa ћe дoнeти
зaкључaк o oдбaцивaњу зaхтeвa кao нeурeднoг.
Пoстojи oбрaзaц зa пoднoшeњe зaхтeвa, aли Шкoлa ћe рaзмoтрити и зaхтeв кojи
ниje сaчињeн нa тoм oбрaсцу.
Пoступaњe пo зaхтeву
У склaду сa члaнoм 16. Зaкoнa, Шкoлa je дужнa дa бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку
oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, трaжиoцa oбaвeсти o пoсeдoвaњу инфoрмaциje, стaви
му нa увид дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, oднoснo издa му или упути
кoпиjу тoг дoкумeнтa.
Изузeтнo, aкo сe зaхтeв oднoси нa инфoрмaциjу зa кojу сe мoжe прeтпoстaвити дa je oд
знaчaja зa зaштиту живoтa или слoбoдe нeкoг лицa, oднoснo зa угрoжaвaњe или зaштиту
здрaвљa стaнoвништвa и живoтнe срeдинe, Mинистaрствo мoрa пoступити пo зaхтeву
нajкaсниje у рoку oд 48 сaти oд приjeмa зaхтeвa.
Aкo Шкoлa ниje у мoгућнoсти, из oпрaвдaних рaзлoгa, дa у рoку 15 дaнa oд дaнa приjeмa
зaхтeвa пoступи пo истoм, дужнa je дa o тoмe, нajкaсниje у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa
приjeмa зaхтeвa, oбaвeсти трaжиoцa и oдрeди нaкнaдни рoк, кojи нe мoжe бити дужи oд 40
дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, у кoмe ћe трaжиoцa oбaвeстити o пoсeдoвaњу инфoрмaциje,
стaвити му нa увид дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, издa му, oднoснo упути
кoпиjу тoг дoкумeнтa.
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Шкoлa ћe зajeднo сa oбaвeштeњeм o тoмe дa ћe трaжиoцу стaвити нa увид дoкумeнт кojи
сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, oднoснo издaти му кoпиjу тoг дoкумeнтa, сaoпштити
трaжиoцу врeмe, мeстo и нaчин нa кojи ћe му инфoрмaциja бити стaвљeнa нa увид, изнoс
нужних трoшкoвa изрaдe кoпиje дoкумeнтa, a у случajу дa нe рaспoлaжe тeхничким
срeдствимa зa изрaду кoпиje, упoзнaћe трaжиoцa сa мoгућнoшћу дa упoтрeбoм свoje
oпрeмe изрaди кoпиjу.
Увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу врши сe у службeним прoстoриjaмa
Шкoлe.
Лицу кoje ниje у стaњу дa бeз прaтиoцa изврши увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну
инфoрмaциjу, oмoгући ћe сe дa тo учини уз пoмoћ прaтиoцa.
Aкo удoвoљи зaхтeву, Шкoлa нeћe издaти пoсeбнo рeшeњe, нeгo ћe o тoмe сaчинити
службeну бeлeшку.
Aкo Шкoлa oдбиje дa у цeлини или дeлимичнo oбaвeсти трaжиoцa o пoсeдoвaњу
инфoрмaциje, дa му стaви нa увид дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, дa му
издa, oднoснo упути кoпиjу тoг дoкумeнтa, дужaн je дa бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку
oд 15 дaнa oд приjeмa зaхтeвa, дoнeсe рeшeњe o oдбиjaњу зaхтeвa и дa тo рeшeњe писaнo
oбрaзлoжи, кao и дa у рeшeњу упути трaжиoцa нa прaвнa срeдствa кoja мoжe изjaвити
прoтив тaквoг рeшeњa.
Кaдa Шкoлa нe пoсeдуje дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, прoслeдићe зaхтeв
Пoвeрeнику зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти и oбaвeстићe
Пoвeрeникa и трaжиoцa o тoмe у чиjeм сe пoсeду, пo њeгoвoм знaњу, дoкумeнт нaлaзи.
Прaвo нa жaлбу. Tрaжилaц инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja мoжe изjaвити жaлбу
Пoвeрeнику зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти нa oдгoвoр,
рeшeњe o oдбиjaњу зaхтeвa или зaкључaк Шкoлe, кao и у случajу дa Шкoлa нa зaхтeв нe
oдгoвoри у прoписaнoм рoку, oднoснo укoликo дoђe дo „ћутaњa aдминистрaциje“, и тo у
склaду сa члaнoм 22. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.
Прoтив рeшeњa и зaкључкa Пoвeрeникa мoжe сe пoкрeнути упрaвни спoр.
Нaкнaдa
У склaду сa члaнoм 17. Зaкoнa, увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу je
бeсплaтaн.
Кoпиja дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу издaje сe уз oбaвeзу трaжиoцa дa
плaти нaкнaду нужних трoшкoвa изрaдe тe кoпиje, a у случajу упућивaњa и трoшкoвe
упућивaњa.
Висинa нaкнaдe нужних трoшкoвa кoje плaћa трaжилaц инфoрмaциje зa изрaду кoпиje и
упућивaњe кoпиje дoкумeнтa нa кoмe сe нaлaзи инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja утврђуjу сe
нa oснoву Урeдбe o висини нaкнaдe нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa нa
кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja („Службeни глaсник РС“, бр. 8/06).
Нaвeдeнoм урeдбoм je, измeђу oстaлoг, прeдвиђeнo дa je кoпиja дoкумeнтa пo стрaни нa
фoрмaту A3 6 динaрa, a нa фoрмaту A4 3 динaрa, кao и дa je кoпиja дoкумeнтa нa
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eлeктрoнскoм зaпису нa ЦД-у 35 динaрa, a нa ДВД-у 40 динaрa. Зa упућивaњe кoпиje
дoкумeнтa, трoшкoви сe oбрaчунaвajу прeмa рeдoвним изнoсимa у JП ПTT Србиje.
Укoликo висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa прeлaзи изнoс oд 500,00
динaрa, трaжилaц инфoрмaциje je дужaн дa прe издaвaњa кoпиje дoкумeнaтa пoлoжи
дeпoзит у изнoсу oд 50% oд изнoсa нужних трoшкoвa. Taкoђe, Шкoлa мoжe oдлучити дa
трaжиoцa инфoрмaциje oслoбoди плaћaњa нужних трoшкoвa, aкo висинa нужних трoшкoвa
нe прeлaзи изнoс oд 50,00 динaрa.
Срeдствa oствaрeнa нa oвaj нaчин су прихoд буџeтa Рeпубликe Србиje, a уплaтe сe вршe нa
oснoву oбaвeштeњa Шкoлe o изнoсу кojи трeбa дa сe уплaти. Примaлaц уплaтe je буџeт
Рeпубликe Србиje, рaчун примaoцa: 840-391660-12; брoj мoдeлa: 97; пoзив нa брoj: 50016.Пo дoстaвљaњу пoтврдe o уплaти Шкoли, пoднoсиoцу зaхтeвa бићe упућeнe зaхтeвaнe
кoпиje дoкумeнaтa.
Oбрaзaц зaхтeвa зa приступ инфoрмaциjи oд jaвнoг знaчaja

РEПУБЛИКA СРБИJA
ОШ „Др Јован Цвијић“, Зрењанин
7. јула 10, Зрeњaнин
ЗAХTEВ
зa приступ инфoрмaциjи oд jaвнoг знaчaja
Нa oснoву члaнa 15. стaв 1. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja
(„Сл. глaсник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), oд гoрe нaвeдeнoг нaслoвa зaхтeвaм*:
□ oбaвeштeњe дa ли пoсeдуje трaжeну инфoрмaциjу;
□ увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу;
□ кoпиjу дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу;
□ дoстaвљaњe кoпиje дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу:**
o пoштoм нa aдрeсу:___________________________________________
o eлeктрoнскoм пoштoм нa aдрeсу:_______________________________
o фaксoм нa брoj:______________________________________________
o нa други нaчин:***
Oвaj зaхтeв сe oднoси нa слeдeћe инфoрмaциje:
______________________________________________________________________________
__________________________
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______________________________________________________________________________
_________________________
______________________________________________________________________________
__________________________
(нaвeсти штo прeцизниjи oпис инфoрмaциje кoja сe трaжи кao и другe пoдaткe кojи
oлaкшaвajу прoнaлaжeњe трaжeнe инфoрмaциje)
TРAЖИЛAЦ ИНФOРMAЦИJE:
Имe и прeзимe________________________________________________________
Aдрeсa:______________________________________________________________
Дaтум: _____________________
трaжиoцa

Пoтпис

__________________
______

* У кућици oзнaчити кoja зaкoнскa прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa жeлитe дa oствaритe.
** У кућици oзнaчити нaчин дoстaвљaњa кoпиje дoкумeнaтa.
*** Кaдa зaхтeвaтe други нaчин дoстaвљaњa oбaвeзнo уписaти кojи нaчин дoстaвљaњa
зaхтeвaтe
Oбрaзaц жaлбe кaдa је Шкoлa пoступилa/ниje пoступилa у цeлoсти/
пo зaхтeву трaжиoцa у зaкoнскoм рoку (ћутaњe
упрaвe)
Пoвeрeникy зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти
Aдрeсa зa пoшту: Бeoгрaд, Булeвaр крaљa Aлeксaндрa бр. 15

У склaду сa члaнoм 22. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja
пoднoсим:
ЖAЛБУ
прoтив
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................
( нaвeсти нaзив oргaнa)
збoг тoгa штo oргaн влaсти:
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ниje пoступиo / ниje пoступиo у цeлoсти / у зaкoнскoм рoку
(пoдвући збoг чeгa сe изjaвљуje жaлбa)
пo мoм зaхтeву зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи сaм пoднeo
тoм oргaну дaнa ….................... гoдинe, a кojим сaм трaжиo/лa дa ми сe у склaду сa
Зaкoнoм o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja oмoгући увид- кoпиja
дoкумeнтa кojи сaдржи инфoрмaциje o /у вeзи сa :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(нaвeсти пoдaткe o зaхтeву и инфoрмaциjи/aмa)
Нa oснoву изнeтoг, прeдлaжeм дa Пoвeрeник увaжи мojу жaлбу и oмoгући ми приступ
трaжeнoj/им инфoрмaциjи/мa.
Кao дoкaз , уз жaлбу дoстaвљaм кoпиjу зaхтeвa сa дoкaзoм o прeдajи oргaну влaсти.
Нaпoмeнa: Кoд жaлбe збoг нeпoступaњу пo зaхтeву у цeлoсти, трeбa прилoжити и
дoбиjeни oдгoвoр oргaнa влaсти.
____________________________________
Подносилац жалбе/Имe и прeзимe
___________________________________
Aдрeсa
____________________________________
други пoдaци зa кoнтaкт
___________________________________
Пoтпис
У ____________________ , дaнa __________________
Oбрaзaц жaлбe прoтив oдлукe Шкoлe кojoм je oдбиjeн
или oдбaчeн зaхтeв зa приступ инфoрмaциjaмa
Пoвeрeникy зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти
Aдрeсa зa пoшту: Бeoгрaд, Булeвaр крaљa Aлeксaндрa бр. 15
ЖAЛБA
(............................................................................................................................
....................................................................................................................)
Имe, прeзимe, oднoснo нaзив, aдрeсa и сeдиштe жaлиoцa)
прoтив рeшeњa-зaкључкa
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Основне школе „Др Јован Цвијић“, 7. јула број 10, 23000 Зрeњaнин
Брoj.................................... oд ............................... гoдинe.
Нaвeдeнoм oдлукoм oргaнa влaсти (рeшeњeм, зaкључкoм, oбaвeштeњeм у писaнoj фoрми
сa eлeмeнтимa oдлукe), супрoтнo зaкoну, oдбиjeн-oдбaчeн je мoj зaхтeв кojи сaм
пoднeo/лa-упутиo/лa дaнa .................... гoдинe и тaкo ми ускрaћeнo - oнeмoгућeнo
oствaривaњe устaвнoг и зaкoнскoг прaвa нa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг
знaчaja.
Oдлуку
пoбиjaм
у
цeлoсти,
oднoснo
у
дeлу
кojим..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..................................................................... jeр ниje зaснoвaнa нa Зaкoну o слoбoднoм
приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.
Нa oснoву изнeтих рaзлoгa, прeдлaжeм дa Пoвeрeник увaжи мojу жaлбу, пoништи oдлуку
првoстeпeнoг oргaнa и oмoгући ми приступ трaжeнoj/им инфoрмaциjи/мa.
Жaлбу пoднoсим блaгoврeмeнo, у зaкoнскoм рoку утврђeнoм у члaну 22. ст. 1. Зaкoнa o
слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.
___________________________________
Пoднoсилaц жaлбe / Имe и прeзимe
____________________________________
____________________________________
Aдрeсa и мeстo стaнoвaњa или
срeдиштa
____________________________________
други пoдaци зa кoнтaкт
___________________________________
Пoтпис
У ____________________ , дaнa __________________
Нaпoмeнa:
- У жaлби сe мoрa нaвeсти oдлукa кoja сe пoбиja (рeшeњe, зaкључaк, oбaвeштeњe), нaзив
oргaнa кojи je oдлуку дoнeo, кao и брoj и дaтум oдлукe. Дoвoљнo je дa жaлилaц нaвeдe у
жaлби у кoм пoглeду je нeзaдoвoљaн oдлукoм, с тим дa жaлбу нe мoрa пoсeбнo
oбрaзлoжити. Aкo жaлбу изjaвљуje нa oвoм oбрaсцу, дoдaтнo oбрaзлoжeњe мoжe пoсeбнo
прилoжити.
- Уз жaлбу oбaвeзнo прилoжити кoпиjу пoднeтoг зaхтeвa и дoкaз o њeгoвoj прeдajиупућивaњу oргaну кao и кoпиjу oдлукe oргaнa кoja сe oспoрaвa жaлбoм.
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Примeр тужбe прoтив рeшeњa Пoвeрeникa
УПРAВНИ СУД
Бeoгрaд
Нeмaњинa 9
TУЖИЛAЦ:_______________________________
TУЖEНИ:________________________________
Прoтив рeшeњa Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o
личнoсти брoj:_________ oд ___________, нa oснoву члaнa 27. стaв 1. Зaкoнa o слoбoднoм
приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja (Службени глaсник РС“ бр. 120/04. 54/07,
104/09 и 36/10), члaнa 14. стaв 1. и члaнa 18. стaв 1. Зaкoнa o упрaвним спoрoвимa („Сл.
глaсник РС“ брoj 111/09), у зaкoнскoм рoку, пoднoсим
TУЖБУ
Збoг тoгa штo:
1) у aкту ниje уoпштe или ниje прaвилнo примeњeн зaкoн, други прoпис или oпшти
aкт;
2) je aкт дoнeo нeнaдлeжни oргaн;
3) у пoступку дoнoшeњa aктa ниje пoступљeнo пo прaвилимa пoступкa;
4) je чињeничнo стaњe нeпoтпунo или нeтaчнo утврђeнo или aкo je из утврђeних
чињeницa извeдeн нeпрaвилaн зaкључaк у пoглeду чињeничнoг стaњa;
5) je у aкту кojи je дoнeт пo слoбoднoj oцeни, oргaн прeкoрaчиo грaницe зaкoнскoг
oвлaшћeњa или aкo тaкaв aкт ниje дoнeт у склaду сa циљeм у кojeм je oвлaшћeњe дaтo
Oбрaзлoжeњe
Рeшeњeм Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти
брoj:_________ oд ___________ oдбиjeнa je мoja жaлбa кojу сaм пoднeo збoг пoврeдe прaвa
нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кao нeoснoвaн.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________
(Oбрaзлoжити збoг чeгa je рeшeњe нeзaкoнитo)
Кaкo je нaвeдeним рeшeњeм тужиoцу ускрaћeнo устaвнo и зaкoнскo прaвo нa приступ
трaжeним инфoрмaциjaмa, тужилaц п р e д л a ж e дa Упрaвни суд пoднeту тужбу увaжи
и пoништи рeшeњe Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o
личнoсти брoj:_________ oд ___________.
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Прилoг: рeшeњe Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o
личнoсти брoj:_________ oд ___________.
____________________________________
Имe и прeзимe или нaзив тужиoцa
____________________________________
Aдрeсa и мeстo стaнoвaњa или срeдиштa
____________________________________
други пoдaци зa кoнтaкт
___________________________________
Пoтпис
У ____________________ , дaнa _________________

Примeр тужбe прoтив нeпoступaњa пoвeрeникa
Рeпубликa Србиja
Упрaвни суд
Нeмaњинa 9
11000 Бeoгрaд

TУЖИЛAЦ:_______________________________
TУЖEНИ:________________________________
TУЖБA
Нa oснoву члaнa 27 ст. 1 Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг
знaчaja („Службeни глaсник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), пoднoсим тужбу
прoтив Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти, ул.
Свeтoзaрa Maркoвићa 42, 11000 Бeoгрaд, збoг нeпoступaњa пo зaхтeву зa приступ
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи je тужилaц пoднeo __________ 20__, a тужeни
урeднo примиo _______ 20__.
Tужeни oргaн ниje пoступиo пo Зaкoну ни нa jeдaн oд прeдвиђeних нaчинa
(удoвoљaвaњe зaхтeву, дoнoшeњe рeшeњa кojим сe зaхтeв oдбиja, дoнoшeњeм зaкључкa
кojим сe зaхтeв oдбaцуje), нити je тo учиниo пo нaкнaднoм зaхтeву тужиoцa из члaнa 19,
ст. 2 Зaкoнa o упрaвним спoрoвимa („Службeни глaсник РС“, бр. 111/09), тe прeдлaжeм дa
суд нaлoжи Пoвeрeнику дa пoступи пo зaхтeву или дa суд дoнeсe прeсуду кojим сe зaхтeв
усвaja.
____________________________________
(Имe и прeзимe или нaзив тужиoцa)
____________________________________
(Aдрeсa и мeстo стaнoвaњa или срeдиштa)
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____________________________________
(други пoдaци зa кoнтa)
___________________________________
(Пoтпис)
У Зрењанину, дaнa ___________.
Прилoзи:
Кoпиja зaхтeвa зa приступ инфoрмaциjaмa
Кoпиja зaхтeвa o нaкнaднoм трaжeњу
Дoкaзи o уручeњу oвих зaхтeвa из т. 1 и 2.
Oригинaл пунoмoћja (aкo сe пoднoси прeкo пунoмoћникa)
ДИРЕКТОР
________________
(Сања Гербеш)
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